CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIRA DO ZÊZERE

ACTA Nº 48/2007
--------Aos seis dias do mês de Setembro do ano de dois mil e sete, nesta Vila de
Ferreira do Zêzere, no Edifício dos Paços do Concelho e sala de reuniões, realizouse a reunião pública ordinária da Câmara Municipal sob a presidência do Exmo.
Senhor Luís Ribeiro Pereira, na qualidade de presidente, estando presentes os
vereadores Srs. Carlos Ferreira Salgado, Dr. Jacinto Manuel Lopes Cristas Flores,
Carlos Alberto Mendes Martins, Manuel da Silva António. -------------------------------------A reunião foi secretariada por: Maria Dulce Ferreira Mendes de Figueiredo,
Chefe de Divisão. --------------------------------------------------------------------------------------E sendo horas o Excelentíssimo Presidente declarou aberta a reunião pelas
14h e 50m. ----------------------------------------------------------------------------------------------Período Antes da Ordem do Dia ---------------------------------------------------------- O Sr. Presidente deu conhecimento que o Centro Escolar de Areias irá ter
o nome do Comendador Sérgio Mendes de Melo. O Sr. Presidente deu também
conhecimento que a inauguração do Centro Escolar de Areias não será no dia 15,
conforme tinha ficado deliberado, mas sim no dia 14 de Setembro, pelas 18 horas. --------- Presente o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Ferreira do Zêzere,
questionando novamente sobre a estrada antiga do Cardal que a Sra. D. Adelina da
Silva Rosa, agora tinha vedado e que o Sr. Presidente da Junta chamou a GNR,
conforme lhe tinha sido indicado pelo Sr. Presidente da Câmara. A GNR constatou,
segundo informação do Sr. Presidente da Junta, que a referida senhora possuía uma
autorização passada pela Câmara, muito embora a mesma referisse que deviam de
ser respeitados os direitos de terceiros, o mesmo não aconteceu. Questionou
também o Sr. Presidente da Junta, quem da Câmara tinha autorizado máquinas a
destruírem a estrada que era pública. O Sr. Presidente da Câmara disse que nunca
tinha autorizado ninguém, conforme já lhe tinha dito por várias vezes. Que
considerava o assunto encerrado, pois desconhecia se a estrada era pública ou não
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e que não queria ouvir falar mais no assunto, pois não tinha autorizado ninguém a
destruir a estrada, tendo pedido ao Sr. Presidente da Junta que se retirasse pois não
tinha nada mais a acrescentar. ------------------------------------------------------------------------ Pelo Vereador Sr. Carlos Salgado foi proposto que o período do
estacionamento do parquímetro da Vila passe para 1 hora. O Sr. Presidente entende
que como está, 30 minutos, é suficiente. O mesmo Vereador voltou a perguntar
quando é que a escada do Mercado é colocada. ---------------------------------------------------Presente Resumo Diário da Tesouraria nº 170, no valor total de €
1.018.375,50 (um milhão dezoito mil trezentos e setenta e cinco euros e cinquenta
cêntimos), sendo de Operações Orçamentais no valor de € 636.645,70 (seiscentos e
trinta e seis mil seiscentos e quarenta e cinco euros e setenta cêntimos), de
Operações Não Orçamentais no valor de € 327.799,01 (trezentos e vinte sete mil
setecentos e noventa e nove euros e um cêntimo) e documentos no montante de €
53.927,72 (cinquenta e três mil novecentos e vinte sete euros e setenta e dois
cêntimos). Tomaram conhecimento. ----------------------------------------------------------------Contabilidade -------------------------------------------------------------------------------- Presente relação dos pagamentos efectuados no valor total de € 2.841,95
(dois mil oitocentos e quarenta e um euros e noventa e cinco cêntimos). Tomaram
conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------Licenciamento de Obras Particulares – Competências Delegadas no Sr.
Presidente da Câmara em 03/11/2005. -----------------------------------------------------------Pelo Sr. Presidente foi dado conhecimento dos despachos proferidos, ao
abrigo da alínea a), do nº 5, do artigo 64º, da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro,
alterada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. Tomaram conhecimento.--------------------Proposta de Protocolo----------------------------------------------------------------
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--------Escola Superior de Gestão de Santarém, apresenta proposta de Protocolo
com a ESGS, relativamente ao Curso de Especialização Tecnológica. Aceite por
unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------------Afixação de Cartazes ------------------------------------------------------------------------Comissão da Feira de Santa Iria, de 17.08.07, solicita autorização para
colocação de cartazes alusivos à Feira de Santa Iria, com total isenção de taxas.
Deferido, mas de acordo com o Regulamento em vigor. Devem ainda no prazo de
cinco dias, a contar do termo do evento, remover toda a publicidade. -------------------------Utilização de Via Pública-------------------------------------------------------------------Paróquia de Ferreira do Zêzere, de 29.08.07, solicita autorização para
utilização da via pública, na Procissão em honra de S. Miguel, dia 30 de Setembro,
das 12,30h às 13,30h.Deferido o pedido por unanimidade. -------------------------------------Presente Alteração nº 12 ao Orçamento, no valor de € 60.600,00 (sessenta
mil e seiscentos euros) e Alteração às Grandes Opções do Plano nº 11. Para
ratificar. Ratificada, com 2 abstenções dos vereadores Sr. Carlos Salgado e Sr.
Carlos Martins. -----------------------------------------------------------------------------------------Subsídio de Almoço para o ano lectivo 2007/2008 ----------------------------Deliberado, por unanimidade, atribuir um subsídio de € 1,25 (um euro e vinte cinco
cêntimos) por dia de aulas e por cada aluno, que frequente as Escolas do Ensino
Básico e Pré – Primária, neste concelho. O pagamento far-se-á directamente às
Instituições que fornecem a alimentação aos estabelecimentos de Ensino Básico e
Pré – Primária, mediante a apresentação por parte destas do Mapa comprovativo do
número de refeições servidas. ------------------------------------------------------------------------Subsídio de Expediente e Limpeza das Escolas do Ensino Básico e
Jardins de Infância para o ano lectivo 2007/2008---------------------------------------

-3-

CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIRA DO ZÊZERE

--------Deliberado, por unanimidade, atribuir um subsídio anual de € 110,00 (cento
e dez euros) por cada sala de aula, a pagar em 2 tranches. Este pagamento será
efectuado directamente ao Agrupamento de Escolas de Ferreira do Zêzere. ------------------Subsídio para Material Pedagógico para as Escolas do Ensino Básico,
Jardins de Infância e Jardim da Santa Casa da Misericórdia, para o ano
lectivo 2007/2008 --------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, atribuir um subsídio às Escolas do Ensino
Básico e Pré – Primário, para material pedagógico, no montante de € 1,50 (um euro
e cinquenta cêntimos), por aluno. --------------------------------------------------------------------Auxílios Económicos para o ano lectivo 2007/2008 ----------------------------------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, que ao Auxílios
Económicos para o ano lectivo 2007/2008, serão de um valor único e no montante
de € 20,50 (vinte euros e cinquenta cêntimos) a cada aluno a quem venha a ser
atribuído. ------------------------------------------------------------------------------------------------Presente Projecto de Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas
de Estudo -----------------------------------------------------------------------------------------------Pendente para melhor estudo. ---------------------------------------------------------------Presente Informação do Vereador Dr. Jacinto Lopes, de 3 de Setembro
de 2007, referente ao Programa VALTEJO FINICIA. --------------------------------------- Pendente para melhor estudo.--------------------------------------------------------------- Pelo Sr. Presidente foi solicitado que fossem introduzidos na ordem de
trabalhos, os seguintes assuntos: ---------------------------------------------------------------------“Rancho Folclórico e Etnográfico da Vila de Pias, pedido de apoio para o
Festival de Folclore”. ----------------------------------------------------------------------------------“Associação Desportiva e Recreativa de Águas Belas, pedido de apoio para
o Grande Prémio de Atletismo de Águas Belas”.-------------------------------------------4-
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--------“Paróquia de Ferreira do Zêzere, solicita Licença Especial de Ruído. ----------------“José Pedro Pestana Joaquim, solicita certidão de não sujeição a
loteamento”.---------------------------------------------------------------------------------------------“ Diamantino Alves Carvalho, pedido de parecer nos termos do artigo 54º,
nº 1, da Lei nº 64/2003, de 23 de Agosto. ---------------------------------------------------------- Aceites, por unanimidade, as introduções solicitadas. ----------------------------------Rancho Folclórico e Etnográfico da Vila de Pias, de 28.06.07, pedido de
apoio para o Festival de Folclore. Presente Cabimento da Contabilidade.
Deliberado, por unanimidade atribuir um subsídio de € 700,00 (setecentos euros).
--------Associação Desportiva e Recreativa de Águas Belas, de 13.07.07, pedido
de apoio para o Grande Prémio de Atletismo de Águas Belas. Analisado o pedido
foi deliberado, por unanimidade, atribuir um subsídio de 1500 € (mil e quinhentos
euros) para o efeito. ------------------------------------------------------------------------------------Paróquia de Ferreira do Zêzere, de 04.09.07, solicita Licença Especial de
Ruído para a Festa de S. Miguel que terá lugar dias 28, 29 e 30 de Setembro.
Presente Informação Técnica, que fica apensa em fotocópia à minuta da acta.
Analisada, a Câmara deliberou, por unanimidade, conceder a Licença de Ruído
desde que os limites de ruído não sejam ultrapassados, conforme consta na
informação.----------------------------------------------------------------------------------------------José Pedro Pestana Joaquim, de 16.08.07, solicita certidão de não sujeição
a loteamento, de modo a anexar os prédios rústicos 249 – Secção S e artigo urbano
968 NIP, na freguesia de Águas Belas. Presente Informação Técnica, que fica
apensa em fotocópia à minuta da acta. Deliberado, por unanimidade, dar parecer
favorável. ------------------------------------------------------------------------------------------------Diamantino Alves Carvalho, de 28.08.07, solicita parecer da Câmara nos
termos do artigo 54º, da Lei nº 64/2003, de 23/8, relativamente

aos prédios

descritos na matriz sob os nºs 126 e 129 – Secção AH, da freguesia de Areias.
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Presente parecer, cuja fotocópia fica apensa à minuta da acta. Deliberado, por
unanimidade, dar parecer favorável.---------------------------------------------------------Encerramento: E pelo Sr. Presidente foi a reunião declarada encerrada, depois de
lida e aprovada a minuta da acta, que contem 29 folhas, quando eram 17h e 35m. --

O Presidente:

_________________________________

Os Vereadores:

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

O Secretário:

_________________________________
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